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Meghívó
Csengele Községi Önkormányzat

szeretettel meghív minden érdeklődőt 

2018. október 6-án 14 órakor

a Csengele Háznál tartandó 

II. CSENGELEI ÉTKEK NAPJÁRA

Éjszakai kispályás labdarúgó torna
Kun-Szabó Tibor 2018. augusztus 12-én harmadik alkalom-
mal rendezte meg az éjszaki kispályás labdarúgó tornát a 
műfüves pályán, melyre most is nagy volt az érdeklődés. 
A tornára 5 csapat, mintegy 60 játékossal jelentkezett, akik 
kétszer 15 perces félidőkkel körmérkőzés formájában dön-
tötték el a helyezéseket.
Ezek alapján a következő végeredmény született:
I. helyezett: JSZB (Kistelek)
II. helyezett: Monopool-Team (Kiskunfélegyháza)
III. helyezett: Temes FC (Csólyospálos)
IV. helyezett: Bokafogó (Csengele)
V. helyezett: Csengele U19

   Csengelei
KÖZÉLET•KULTÚRA•SPORT•TÁRSADALOM•OKTATÁS

hí rek

Az első csengelei születési hellyel 
anyakönyvezett születésnapja
Király Anna volt az, akit elsőként anyakönyveztek csengelei 
születési hellyel 1854. augusztus 18-án. Ebből az alkalom-

Tisztelt Csengelei Lakosok!
A téli rezsicsökkentés igénylésére megjelent a 1364/2018.
(VII.27.) Korm. határozat, mely alapján a lakosoknak 2018. 
október 10. napjáig lehet benyújtaniuk az igényüket. Az 
október 15-e után beadott kérelmeket nem tudjuk befo-
gadni, mert a határidő jogvesztő!

Az igénybejelentő nyilatkozatokat az 
Önkormányzatnál kérhetik, melyet kitöltés után 

2018. augusztus 22-től 2018. október 10-ig adhat-
ják be Turcsán Dóránál.

Akik részére a rezsicsökkentést a gázszámlájukban jóvá-
írták, nem adhatják be igényüket! 
Csak a ténylegesen, életvitelszerűen lakott ingatlanokra 
adják be igényüket, mert a Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság az igényléseket ellenőrzi és a jogosulat-
lan igénylőkkel szemben eljárást indít!

Kormányos Sándor 
polgármester

ból tartottunk egy kis ünnepséget a Csengele Háznál, 
augusztus 18-án. Mivel az új kenyér ünnepe is esedékes 
volt, ezért erre is gondoltunk. Rényi László reggel két gyö-
nyörű és finom kenyeret sütött a kemencében. 
A segítők már a délelőtt folyamán elkezdték a sütés-főzést. 
Nagy üstben főtt a finom tyúkhúsleves a kemencében a sült 
húsok, kenyérlángos és a hurka, kolbász. Mire ezek elké-
szültek megérkezett Imre atya is, aki polgármester mellett 
szintén köszöntötte a megjelenteket és megszentelte a 
kenyeret. A nap folyamán Kormányos Sándor gratulált Nagy 
Mihály vőfélynek, aki szintén ezen a napon ünnepelte szüle-
tésnapját. Kolléganőnket Szabóné Hell Tímeát is köszöntöt-
te, akinek kislánya néhány nappal korábban jött világra, 
valamint Edlich Józsefet és Fekete Piroskát, akik házassági 
évfordulójukat ünnepelték. 

Ezek után elfogyasztottuk a sok-sok finomságot, a leves és 
a húsok mellett volt még aranygaluska, sós pogácsa és 
almalekváros kalács. A jó hangulatot fokozta Varga László 
zenész muzsikája is. 

Törköly Ágnes

(folytatás a következõ oldalon)
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Különdíjasok:
Gólkirály: Tóbiás Nándor – JSZB
Legjobb játékos: Suciu Viorel – Monopool-Team
Legjobb kapus: Csókási Bertalan – Bokafogó

Törköly Ágnes

III. Mini Olimpia
Augusztus 12-én Molnár Mihály harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Mini Olimpiát, tollaslabdában. Idén négy ország 
képviseltette magát a rendezvényen, Belgium, Hollandia, 
Szerbia és Magyarország.
A jó hangulatú küzdelemben a következő eredmény szüle-
tett:
I. Hollandia, csapattagok: Demi van der Duim és Joseph 

Bierings
II. Szerbia, csapattagok: Gyermán Vivien és Csókási László
III. Magyarország, csapattagok: Fődi Krisztina és Katona 

Norbert
IV. Belgium, csapattagok: Martine Vanpee-Eperjessy és Eric 

Vanpee

Ezután jól esett a finom pizza és a sütemények, amiből ter-
mészetesen a szurkolók is kaptak. 

Törköly Ágnes

Lada és BMW Találkozó
2018. augusztus 4-én rendezték meg az V. csengelei Lada-
BMW találkozót. Új helyszínként az új piactér környékét 
választották ki a szervezők. A nagyszámú érdeklődő kényel-
mes helyzetet talált. A kánikula elől hűvösbe tudott húzód-
ni, az elsősegélynyújtó show a közeli faluházban volt, az 
autósok az óvoda ebédlőjében fogyaszthatták el a gulyásle-
vest, a gumiégetéshez is csak néhány száz métert kellett 
megtenni. Mondhatnánk, az Isten is erre a találkozóra 
teremtette ezt a helyet.

A rendezvényre több mint hetven Ladás-BMW-s jött el, az 
erre szánt teret csurgi megtöltve. A megnyitó után a faluház-
ban kisteleki mentősökből álló színjátszó csoport mutatta 
be, hogy mi a teendő különféle balesetek esetén. Az ebéd 
után jöttek a vetélkedők. A fémtárcsa tartásban a lányok is 
szépen szerepeltek. A gyorsulási verseny itt nagyon szelíd 
lett, kis makett autókat kellett madzagon húzni. Ettől füg-
getlenül nagyon izgalmas volt a küzdelem. A madzagon lógó 
kürtös kalács evését a polgármester és az alpolgármester 
mutatta be, az előbbi győzött. A sörivó verseny is speciális 
volt, hiszen szívószállal kellett a hideg nedűt elfogyasztani. 
Talán a kánikulának is köszönhető, hogy pillanatok alatt 
felszippantották az italokat. 

(folytatás az előzõ oldalról)
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A legjobban várt esemény a gumiégetés volt most is. A Deák 
Ferenc utca jócskán megtelt érdeklődőkkel. Ha jól számol-
tam, akkor három esetben durrant el az autók gumija. Az 
eredményhirdetésen értékelték a legszebb épített és gyári 
Ladákat, BMW-ket. Díjat kapott a legmesszebbről és a legkö-
zelebbről érkezett autós. Utóbbi esetben Lesták Mátyástól 
nehéz lesz majd ezt az elismerést elhódítani, hiszen a szom-
szédban lakik. Érmeket, okleveleket kaptak a versenyek első 
három helyezettjei. Az autós találkozót a szokásos felvonu-
lás zárta. A résztvevők bejárták a település szinte minden 
utcáját.

Molnár Mihály

Meghívó
A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola

szeretettel meghívja Önöket
2018. szeptember 29-én 15 órakor

megrendezésre kerülő

FÚVÓSZENEKARI 
ÉS MAZSORETT TALÁLKOZÓRA

Program:
15 óra Menetzene a Petőfi utcán

15.15-kor térzene az óvoda konyha melletti parkban

Csengele irodalmi vonatkozásai
6. rész: Nagy Sándor (1922-1990)
Nagy Sándor kacskaringós életpályát tudhatott maga 
mögött. A tanyasi, paraszti életet bemutató írásait a hata-
lom nagyra értékelte. 1949-ben Kossuth-díjat, 1952-ben 
Sztálin-díjat kapott irodalmi munkásságáért. Élete során 
sok lap munkatársa volt. 1964-ben 3 év 3 hónap börtönre 
ítélték izgatás miatt, ugyanis szembefordult az MSZMP 
albán-kínai irányvonalával, és ezzel kapcsolatban szervez-
kedést is folytatott. Szabadulás után műve már nem jelent 
meg, fizikai munkásként és diszpécserként dolgozott.
Szeged környékét jól ismerte, dolgozott a Délmagyarország 
és a Tiszatáj szerkesztőségében is. A Fórum című lapban 
1948-ban jelent meg a „Könyvügynökök” című novellája. 
Ebből idézzük a Csengelére vonatkozó részt:
[…] A mozdony dél felé rohant a sima Alföldön, lusta kis 
állomásoknál is meg-megállva. Péter-Pál napja volt. Beláttak 
a széles falusi utcákra, ahol búzaszentelő körmeneteket, 
feketéllő népgyűléseket, szalmadíszeket, napban ficánkoló 

fiatal lányokat láttak, akik zörgő búzakoszorúkat vittek. És 
Tilda nem tudta érzelmeinek keretébe vonni az előrobogó táj 
fura filmjét. Idegenül zuhantak el előtte a gabonatarlók 
olvadt-sárga, a kukoricaföldek poroszöld, a háztetők gyul-
ladt-piros színei. De aztán megint felélénkült és pajtáskodva 
babrálta Ica blúzán a fényes csont-gombot és úgy nézett rá, 
mint megmentőjére. – Átköltözhetsz hozzám, kifényesítjük 
egymás lelkét! – mondotta egyszer. Ma talán ingyen fogom 
odaadni a magammal hozott könyveket – mondotta mász-
szor. 
- Dehogy adod ingyen! Meglátod, jópénzért túladunk rajta. 
Mást már úgysem tudnál eladni, mert nincs – rántotta meg 
kerek vállát türelmetlenül a lány. Bámult az asszonyra értet 
len szemmel, akár egy ligeti groteszk látványosságra nézett 
volna.  Csengelén szálltak le. Ott Ica rögtön átvette a vezető 
szerepet, mert a másik elhallgatott. A hátizsákok súlya 
lehúzta a vállaikat, de a lány fel se vette. Megérkeztünk – 
mondotta örömmel és lerugdosta cipőit. Az állomás körül 
már főtt a homok és sehol egy lélek a kövér főnökön kívül, 
aki kelletlenül indította tovább a vonatot. Hűs lugasba 
húzódott aztán az emeletes állomás tövébe, ahonnan jeges 
szóda kacsintott a kél nő fülledtségben kiszáradt ajkaira. 
Egy utas mégis csak volt rajtuk kívül. Csizmás, tömzsi 
legény, aki az utolsó pillanatban ugrott le a már mozgó 
vonatról, Megtörölte homlokát és visszakiabált még valamit 
az elszáguldó vonatnak, ahonnan kivehetetlen formájú kar 
integetett feléje. Aztán az állomási rakodó betonemelvényé-
nek dőlt és ő is lerántotta a csizmáit, melyeket spárgával 
összekötve általvetett a vállán. Kicsit viszolyogva indult el 
meztelen lába a sütő kavicson. Hamarosan beérte a két nőt 
az állomásvégi rámpánál, ahol azok éppen azon tanakodtak, 
hogy merre forduljanak a vasutat metsző kövesúton. A lány 
toporogva hadonászott, mint aki elemében van e rögtön 
megkérdezte a legényt. Mondja fiatalember, merre van itt 
Csengele község!?’ 
A legény ellenséges gúnnyal mérte őket végig, alacsony hom-
lokára két öreges ráncot húzott és láthatatlan, apró szemeit 
sűrű pislákolásra szorította. Száján félreérthetetlen büszke-
ség tüntetett, amit rosszalakú, fiatalon görbült dereka, 
kopottas szövetruhája és kerek vedlettbőrű, csúf arca után 
nem lehetett mire vélni. Előbb letette kis kendőruhába cso-
magolt motyóját, levetette kabátját és csak azután felelt. 
- Hát Csengeléig még elkoptatja a lábukat a kavics. Én is 
oda megyek. Van még ide órajárásnyira... Mit hoznak, 
milyen árut? – kérdezte olyan tekintettel, mint amilyen a 
seftelőknek kijár. 
- Könyvet és egyéb apróságokat – változtatta hangját Ica, 
akit ha árult, nem lehetett megsérteni. Hadarva, magas fej-
hangon beszélt, majd bársonyos szórohamokban muzsikálta 
bele magát a vevő lelkébe. – No, vegyen fiatalember. Tudom 
én, mi kell magának. Eredeti párizsi magazinjaim vannak. A 
leggyönyörűbb francia nőket láthatja meztelen. Aztán van 
légiós regényem, cowboyregényem, Rózsa Sándor, Sobri 
Jóska, Rinaldó Rinaldini története, grafológus könyv, szerel-
mi receptek, rizs, bors és az Isten tudja mi még. 
Megmutathatom az egészet. Jóképű fiatalember, de tudom, 
nem ért a nők kezeléséhez. 
A legény pillanatra elpirult a bizalmaskodó, szemtelen sza-
vakra, de aztán annál nagyobb erővel tört ki belőle a gurgu-
lázó nevetés. Belerúgott a batyuba és a becsomagolt szeny-

(folytatás a következõ oldalon)
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központ fölött, mert a rendőrség, a postás, a boltos, de még 
a kocsma épülete is eltörpült mellette. 
- Na itt az első vevőkör – ujjongott Ica és egyenest a kocsmá-
nak tartott. Közvetlen a bejáratnál dobta le a hátizsákot. 
- Na legények, lányok – kiáltotta el magát – gyerünk ide, 
ilyet még nem láttatok – és kibontotta a hátizsákot. Vörös 
haját csapkodta, mint hívogató zászlót.
Hamarosan körülvették őket. Tilda akkor is csak lesett, 
várta, hogy mikor avatkozzon bele. Mézre olvadt a szíve a 
sok élénk, fiatal néptől, aki körülrajzolta őket, ilyen módban 
nem volt ő még falun. Vályús képe közepére kiült az izgatott-
ság piros foltja. Ám édes kedve hamar elmúlt, a boszorkány 
Ica vásári módon viselkedett. Tíz perc alatt eladta a porno-
gráf füzeteket és a kaján röhögés felhangzott itt is, ott is, 
amint a legények belelapoztak. Egészen a szent könyvekig 
elfogyott az áru és Ica piros szoknyájának púpos zsebében 
száz forint körül állott a bevétel. Ica diadalmasan nézett 
Tildára, aki meg se próbálta kinyitni hátizsákját. Aztán a 
söntésbe vonta magával, a hol sört Hatott vele. Fiatal rend-
őr igazoltatta őket, aki durva hangon vizsgálgatta a lány 
engedélyét és hiába volt rendben, a két nőt kitanácsolta a 
kocsmából. Az útra kerülve legény szaladt utánuk és suttog-
va kérdezte: „Van-e még a képesből, kisasszonyok?“ „Nincs 
már“ – mondotta szégyentelenül Ica – „keresd a lányoknál“. 
- No látod, Tilduskám, így kell ezekkel bánni. Csak úgy csu-
rog ezeknek a nyáluk. Tudod, ezek most minden után kap-
nak, ami városi. Elfogy itt minden, csak jó időben kell jönni. 
Látod, ez a nagy firka máma Magyarországon, 
könyvügynökléssel foglalkozik az ember hivatalosan, de a 
saját könyveit adja el és ilyen Isten hátamögötti helyen. 
Tizenöt forintért, vettem az egyik ócskástól az egész mennyi-
séget. Mert tudod, olyan ember, vidék nincs, ahol én ne tud-
nék árulni. Az emberek leikéhez kell alkalmazkodni – taní-
tott a Pista – és nem kell szégyellni az esetleges megalázta-
tást, hiszen a kutya se ismer. Annak a strici rendőrnek is 
már, látod, a begyében voltunk. 
Bevégződőtt az országút és dűlőútban folytatódott. 
Legyezőalakú ezüst nyárfa alatt terültek el pihenni, Ica pap-
rikásszalonnát vágott egy nagy darab bucira és az elgondol-
kozó Tilda kezébe nyomta. […]
A sovány gazdaasszony egyre bizonygatott, ráncos koravén 
arcát babonás izgalom pirosította ki és száradt száját foly-
ton az álmélkodó, hosszú .,a-a-al“ kiáltásra nyitotta. 
- Vegye meg édesanya! – ujjongott az egyik gyerek. 
- Nincs nekünk arra pénzünk, kisfiam – csitította az 
asszony. 
- Dehogy nincs! Utóvégre adjuk mi tollért, tojásért, lisztért, 
párnáért is. Különben is ennek az ára az igeterjesztésre 
megy – kezdte a főzést Ica. 
- Oszt mennyi az ára? 
- Nézze, mi tisztában vagyunk az önök helyzetével, szegény-
ségével. Az Isten nem is kívánná, hogy 50 forintért adjuk, 
ami az ára, hanem 30 forintért. 
- Nekünk még annyi sincs – sajnálkozott az asszony. 
Ám Ica nem hagyta annyiban. Szinte rátapadt az asszonyra 
és a füzeteket, imakönyveket tukmálta. Elérte, hogy pálinká-
val kínálták meg őket, majd, mikor a legényfiú pálinkáért 
szaladt, akkor titokban huszonöt forintot csúsztatott a kezé-
be a gazdaasszony. Megvették a képes csodakönyvet is, de 
több vallásos füzetecskét is tojásért, A tojást ugyan észrevet-
te a nagyobbik fiú, de nem szólt az apjának, aki mogorva 
ötvenéves paraszt volt és csak azért nem kergette el őket, 

nyes ruha odább gurult. A lány is mosolygott és kihívóan a 
nevető elé ugrott. 
- Nagy sóher maga, már látom, nem tud boltot kötni velem. 
Nem ért maga a lányokhoz, – kötődött. 
- Mondja, nem bolondok maguk? – szűnt a legény nevetése. 
– Csengelén könyvet árulni? 
Az ifjú csöppet sem viselkedett félszegen, mint ahogy ezt Ica 
a paraszt fiataloknál általában megszokta. De neki volt a 
helyrelegényekhez is receptje, belekarolt és magával húzta. A 
váratlan nyers jelenet zavarba ejtette Tildát, de aztán arra 
gondolt, hogy talán ez lesz a frissítő élet maga. Kíváncsian 
és szuszogva lépegetett utánuk a vasútárok szélébe. ahol 
egy eperfa alatt már tanakodtak.
- Na, mutassa – röhögött az ifjú, mint akinek nincs szándé-
kában a vétel. 
Ica egyetlen mozdulattal földre vetette a hátizsákot és egy 
rántással kiborította a fölsőjét. Belehelyezett faabroncsok 
tartották zöld belében a teret, ahol hozzáférhető rendben 
állottak a rikító fedelű füzetek. Fölöttük makacsul mosoly-
gott Ica festett szája az izzadt, pufók arc közepében. 
A legény végigmustrálva az anyagot, felegyenesedett és meg-
kérdezte: – Mi van a fenekében? 
- Az nem érdekli magát úgyse. Szent könyvek.
- Honnan tudja? Engem minden érdekel – csípett a lány 
képébe.
- Kibontom, de ha nem vesz, kibökdösöm a szemeit. 
- Nem, ne bontsa, én úgysem veszek – gunyorosodott el az 
arca és azt hiszem, senki sem vesz itt a tanyavilágban. Mert 
községnek itt híre, hamva sincs. Hogy gondolták rá magu-
kat? Jó könyvet se bír megvenni a paraszt, nem ilyen W. C. 
papírnak való szemetet. Bűn ilyenekkel fertőzni a magyar 
népet. Ha nem tudnám, hogy kilátástalan a helyzetük, 
magam akadályoznám meg. 
A lány csöppet elcsodálkozott a városiasan beszélő paraszt-
legényen, de aztán hivalkodó legyintésekkel támadt neki. 
[…]
A legény – aki, mondjuk így – valamennyire megértette az 
itteni tanyavilágot, érdeklődve csatlakozott hozzá, kérdezte, 
de csak hevült, rejtelmes mosolyokat kapott. Végül is ő 
mondta el, hogy maga is Pestről jön, ahol egy közgazdász 
népi kollégium lakója. Tanácsokat adott neki a tanyaköz-
pontot illetőleg. Tóth Sándor párttitkárhoz irányította a 
könyvekkel, de csak az ő könyveivel – ahol biztosan megve-
szik majd a pártnak és adnak majd érte rozslisztet meg 
tojást. Nemsokára a villogó tekintetű, szuszogó lány is utol-
érte őket, kövérke tompora alatt robbant a por. Akkor már 
Imre – mert így hívták – tömör szociográfiát tartott Ceglédről 
és közben szokása szerint elreménytelenedett. Sikertelenséggel 
kecsegtette az asszonyt, aki már érdeklődő megjegyzéseket 
szúrt közbe, majd az emberi szeretetről szólt, oktató hangon, 
akár Icának. Tudta ő, kik azok a népi kollégisták, hiszen 
mindennap olvasott újságot. Az utóbbi három évben, talán 
Pista hatására nőtt meg benne a politikai érdeklődés? […]
A tanyaközpontban bál volt a Kecskésék kocsmájában. Első 
ízben rendezte együtt a fiatalság, miután végre sikerült a 
tömörülés az Eposzban. Tárva, nyitva állt a táncterem, mely 
ablakain keresztül ki akart csordulni. A szárfákba kölykök, 
kamaszlányok kapaszkodtak s a zenebona a gőzmalom csu-
pasz faláról verődött vissza. Ez a malom uralkodóit a tanya-

(folytatás az előzõ oldalról)
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mert észrevették a tiltott pálinkafőzést. Így hát hálóhely is 
került nekik a csűrben, ahol a szénapadlásról földig lelógott 
az illatos széna. Ica minél többet ivott, annál többet kacsin-
gatott a legényre is, Tildára is. Az asszonyra is rájött a 
bolondéria, mert semmivel sem törődve kortyolgatta a 
méregerős italt. Ica csak most mulatott rajta igazán, mert 
azon volt, hogy Tilda hamarosan beszeszeljen. Odaültek a 
katlanhoz és vihogva beszéltek minden pesti dolgokról és 
gyűlölettel Pistáról. Tilda most már alkalmazkodott Icához 
és kedvét lelte az ocsmány szavakban, viselkedésben. Igen, 
ez a nyers, gyönyörű élet! – zakatolta részeg agya. 
Félóra múltán lábánál fogva, nevetve vonszolta a lány és a 
nagycsontú parasztlegény a csűrbeli szénaágyra. – 
Szeretetben egyesülni – zokogta Tilda elterülvén a puha 
szénában. A házbeliek, a gazda és sógora, bár maguk is tele 
voltak, mégis nagyot köptek a fertelmes látványon. – 
Berúgtak az apácák – törcent megvetően a gazda. 

*
Hajnaltájban rémült sikoltásra szaladtak ki a házbeliek. A 
csűrben dulakodás zaja hallatszott, majd a kis, tömzsi lány 
szaladt ki borzolt hajjal, elkékült arccal, leszaggatott blúz-
ban és úgy ordított, mint akit ölnek. Mögötte a másik nő 
szaladt fekete kombinéban, kibomlott konttyal. Eszelős 
arcán kidagadtak a szemek, előreesett arcán véres tajték 
habzott és kiabált a lány után: – Elérlek úgyis te, ringyó!... 
Beszennyeztél engem is?... Te pokol szemetje! – amint végig-
csattogott villogó fehér combjaival a sáros udvaron, nem 
merték útját állni. A háziakban megfagyott a szó, amint 
kikarmolt, véres mellét, csontos markában a villogó, véres 
kést meglátták. De rémüldözni sem maradt idejük, mert láng 
lobbant fel a csűr felöl és legényfiúk segélykérő kiabálását 
hallották. 
- Tűz van, vizet ide, vizet! – A két idősebb sógor vödröt mar-
kolt és az asszony is szaladt oda, ahol nagy darabon égett 
már a nádpajta oldala és a padmalyban heverő széna, öntöz-
ték, rúgták, tapodták a tüzet, de csak nehezen tudták elolta-
ni. Kifulladtan állottak a hamu között, amikor a gazda ész-
revette fiának felhasított kezét.
 – Mi volt itt? – vonta kérdőre. 
A legény még akkor is reszketett és nyöszörögve, halálsá-
padt arccal vallott:
- Megbolondult...belémvágta a kést... a másik biztatott föl.., 
eldobta a cigarettát, úgy gyulladt föl... 
- Megállj te büdös gyerök... megállj – fújt a hatalmas terme-
tű gazda. – Velük háltál ugye? Megállj, te büdös kölök! – 
zuhogott végig az udvaron.
A két nőt pedig látták a dűlőúton futni a majsai határ felé 
és azóta
se látták többet. Csak a rengeteg könyv, tojás, kolbász, háti-
zsákok maradtuk utánuk. Elnyelte őket a veresedő hajnal, 
keleten összehasogatott, vérben kelő ég.

M. M.

Felhívás!
Megfelelő érdeklődő esetén néptánccsoportot 

indítunk. Szeretettel várunk mindenkit 
(nemtől és kortól függetlenül) 

2018. szeptember 10-én 17 órakor a faluházba, 
ahol megbeszéljük a részleteket. 

Rényi László

Tisztelt Lakosok!
Oláh Rajmund a NAK-TAN Kft szaktanácsadójaként 
egyéni vállalkozók, vállalkozások, őstermelők részé-
re támogatott mezőgazdasági szaktanácsadási szer-
ződés keretein belül szaktanácsadói szolgáltatást 
vállalok. A szolgáltatás részét képezi: - gazdálkodá-
si napló vezetése; - kérelembenyújtás és adatszol-
gáltatás a hivatalok felé; - ellenőrzések esetén 
érdekképviselet biztosítása; - tápanyag gazdálkodá-
si terv készítése. A támogatott szaktanácsadás éves 
díja 24.786,- Ft + ÁFA. A szerződéskötés érdekében 
keressen bizalommal az olah.rajmund@naktan.hu 
e-mail címen, illetve a +3670/9045463-as telefon-
számon.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. október 1.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2018. október 10.

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti 
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

2018. szeptember 8-án 6 órától
2018. szeptember 10-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/ 330-4504

2018. szeptember 15-én 6 órától
2018. szeptember 17-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. szeptember 22-én 6 órától
2018. szeptember 24-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2018. szeptember 29-én 6 órától
2018. október 1-jén 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. október 6-án 6 órától
2018. október 8-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

Állatorvosi ügyelet

Megérkeztem
Augusztus hónapban született gyermekek: 
Szabó Imrének és Hell Tímeának Zsófia, 
Ceglédi Csabának és Ambrus Csillának Inez.

Gratulálunk!
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A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00, Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121,
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki 
mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig
Polgárőrség: 06-30/6324-196
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12
Időpont egyeztetés: Olajos Alíz 62/586-572
polgarmester@csengele.hu 
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta 
Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boriné Dóka Erika, Kálmán Rita 
Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó, 
Tel.: 586-576 konyha@csengele.hu
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK, KIFÜGGESZTÉSEK, 
KÖZÉRDEKŰ MUNKA, MÉHÉSZET:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Pálnok Erika 
Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka, Tel.: 586-572, munkaugy@csengele.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Babos Csilla 
Tel.: 586-573 Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Hulladékudvar nyitva tartás
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidő: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Polgármesteri Hivatal
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Lomtalanítási tájékoztató
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2018. november 10-én lomtalanítást végez 
Csengele község belterületén.
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Eladó konvektor alkatrésznek. Biciklijavítást, cipővarrást, vala-
mint redőnyjavítást is vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy dohányzó 
asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy porszívó, egy szí-
nes TV, 1 szőlőprés, 1 tányéros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m 
szőnyeg! Érd.: 06-20/358-2386
Használt, de tiszta 380x4 méteres faltól falig szőnyeg eladó! 
Érd.: 03-30/4131 410
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es csőből, 
és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta 
FRANCIAÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, disznóvágó 
kések, akácfából disznóvágó asztal, gyalult tetővel (2mx80 cm), 
disznóvágáshoz nagy edények (bödön, sózókád stb.) kapható! 
Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa sarj, 
másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszek-
rény, 1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban 
lévő szőlőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig 
mér), jó állapotban lévő gyermek íróasztal, KD termény daráló, 
90x90-es új zuhany tálca, valamint különböző fajta szobanövé-
nyek megegyezés alapján. 
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkon-
vektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő 
gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható 
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum 
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti felada-
tokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású gép-
pel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továbbá szalma kombájn 
alól és kaszálék is. Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es telefon-
számon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. Érd.: 06-20/430-8482

Locsoló berendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! 
Érd.: Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek (4511m2) és 
a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű földterület, ugyanitt 
tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső! 
Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is válla-
lok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közműve-
sített építési telek eladó. 
Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/444-1915
Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés. Melléképületek is 
vannak. Érdeklődni: 06-30/6370672

MEGEMLÉKEZÉS
SZABÓ IMRÉNÉ

halálának 2. évfordulóján

  „ Elmentél egy végtelen hosszú útra, 
melyről visszanézni lehet, de visszajönni soha. 
Hazafelé nem építenek utat, de ha mégis 
lenne egy irány, mely otthonod felé mutat, 
ugye hazajönnél, visszahozna a szeretet, 
letörölnéd arcunkról az Érted hulló könnyeket.”

Családjai

Tisztelt Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív mun-
kák elvégzésében (engedélyezés) segítséget nyújt Kun 
József, aki a 06-30/378-0899-es telefonszámon vagy a 
jozsikun87@gmail.com e-mail címen elérhető.
A jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása az erdőgazdál-
kodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellen-
jegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőterve-
zett erdőben. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény 
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékeny-
sége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdé-
szeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

Hirdetések
Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 m2 nagy-
ságú, épületek nincsenek de van egy kis vegyes fás erdő rajta! 
Irányár 1.000.000 Ft 
17.309 m2 nagyságú szántó eladó, ár: 800.000 Ft! 
Eladó az 552-es szám alatti tanya két felújított épülettel, 
mindkettő klimatizált, fafűtéses, konyha, fürdőszoba van, 
valamint melléképületek és garázs is. 
Wilk de Luxe lakókocsi 5,5 m hosszú belépő sártorral eladó! 
Ár: 420.000 Ft 
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Eladó Csatorna u. 27. sz. és Deák F. u. 8. sz. alatti házak! 
Ugyanitt eladó még fagyasztószekrény, fagyasztóláda, nagy telje-
sítményű terménydaráló, sparhelt, teatűzhely, villanybojler, gáz-
tűzhely, tárcsás mosógép, centrifuga, hűtőszekrény, vasmázsa, 
villanymorzsoló és kézi, boroshordók, sutú, bútorok, edények, 
cserép, női kerékpár! Telefon: 06-30/855-5259
Csengele Május 1 u. 7. szám alatti családi ház eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-20/358-2386-os telefonszámon. 
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiátor, 1 db 
120 literes önitató, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg 
fa mázsa súlyokkal. Telefon: 06-30/417-3266
1 db 12-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből és 1 db 
8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből öntözőberende-
zésekkel eladó! Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár földdel! (A föld 
2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). Csengele Tanya: 628. 
szám alatt 1 hold tanyatelek eladó (épület nincs)! 
Tanya 92. 15.000 m2 földdel eladó! Érd.: 06-20/476-6448
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Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, 

konyha, új fürdőszoba, konvektoros fűtési lehetőség. 

Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, 

vagy Törkölyné Harkai Erikánál 06-20/227-5631

Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez melléképü-

letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A 

tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből és 

kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)

Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 

szögöles telekkel eladó! Központi fűtés van, mely gázzal és vegyes 

tüzelésű kazánnal is működik. Három szoba van, a negyedik 

kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408

Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 

Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyosó, 

amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház előtt nagy 

fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915

Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. 

A területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút. 

Érd.: 06-30/494-9915

Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es 

szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9915

Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! 

Érd.: 06-20/231-1530

Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán! 

Érd.: 06-30/590-9351

Eladó: egy alig használt centrifuga, kb. 40-50 literes szőlőprés, 

gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkályha, keresztvágó 

fűrész, rámás fűrész, gázégőfej vezetékkel, száraz-vizes takarító-

gép, szép szekrénysor, régi típusú konyhabútor, edények, készle-

tek, 3 db régi vattapaplan, huzatok, szennyvízszivattyú, színes 

TV. Régi Családi Lapok számai 50 Ft/db áron. 

Érd.: 06-70/604-7779

Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071

ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy vagy 

több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840

10 hektós víztartály, Lada tetőcsomagtartó eladó! Érdeklődni: 

Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - 

ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb rendezvé-

nyek - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél többféle megoldás 

lehetséges.

Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói tapaszta-

lattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerző-

dést kötne. Telefon: 06-20/357-8020

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, 

legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! 

Érdeklődni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 

Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint gáz-

tűzhely javítást! Érdeklődni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. 

Telefon: 06-30/374-7041

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyaté-

kot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók javítását, 
vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István 
   autószerelő mester 
   és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 
Telefon: 06-30/3538409 
 
 
 
 
 
 
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár: 
500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő eladó, ugyanitt 
elektromos kukorica morzsoló, kézikocsi, 2 tagú vas borona kap-
ható. Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! 
Érdeklődni: +36-20/2906-776
Eladó csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrény-
sor. Telefon. +36-30/901-6223
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és 
belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. 
szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a boltban vagy a 62/286-
190-es telefonszámon lehet. 
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! 
Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai szekré-
nyek, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését 
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán 
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
 

Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,
6765 Csengele, Pe tõ fi u. 13. 

Szer kesz tõ: Tör köly Ág nes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hir de tés fel vé tel: A Fa lu ház ban (62/286-239) 
Nyo más: Szo li ter Kft. Ter jesz tõ: A Ki adó 
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AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás tég-
laépítésű összkomfortos családi ház benne lévő garázzsal, 
műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és vegyes tüzelés. 
Érd.: 06-70/572 4030


